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Zpráva o činnosti 
školy spolupracující s Mensou ČR 

Účast v Logické olympiádě – již 5. rok, a úspěšná. A již se připravujeme na další 
ročník. 

Trvá zapojování žáků do soutěží sportovních, vědomostních a dovednostních. 
Mimořádné výsledky publikujeme v Síni slávy našeho školního webu. Úspěšní 
jsme byli v celostátních soutěžích Saferinternetu – ke Dni bezpečnějšího 
internetu a ke 400. výročí úmrtí Wiliama Shakespeara. Další vzdělávání učitelů 
nám dává zázemí pro náročné soutěže počítačové – i tam jsme dlouhodobě 
úspěšní. 

Rozvoji nadání napomáháme v zájmových kroužcích a v družině. 

I letos proběhly Květňákmánie pro talenty, celoroční literární soutěž Lovci perel, 
projekt Edison, projekt Kraje pro bezpečnější internet (KPBI – a zapojíme se i v 
dalším ročníku), Oborový den. 

Redakce školního časopisu postoupila do celostátního kola soutěže School Press 
Club a školní web je mezi 10-ti finalisty celostátní soutěže School web. 

Květňák byl pozván ke kulatému stolu o kyberšikaně, protože problematice e-
bezpečí se dlouhodobě věnujeme a na stejné téma byl interwievován ředitel 
školy v rádiu Junior. Metodička primární prevence vystoupila na Pražském fóru 
primární prevence rizikového chování ve škole. 

O metodách ve výuce hodně vypovídá dokumentace letos již 2.B 

Po 2 letech proběhlo další testování Mensou a na webu informujeme rodiče o 
možnosti individuálního testování (také ZDE). 
Na školním webu jsme publikovali rady rodičům od Mensy a jiné (speciálně I 
rodičům zahraničních žáků a k podpoře ON – line výuky pro doma). 

Vytváříme podnětné prostředí pro rozvoj nadání a nezapomínáme na 
integrované děti. 

Průběžně publikujeme na deti.mensa.cz. 

RNDr. Danuše Kunovjánková 
učitelka IT, správce webu 

V Praze dne 1. června 2016 
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